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Prazo para comparecimento
no sindicato é prorrogado

O departamento jurídico do
sindicato informa que o prazo
para a consulta à listagem dos
nomes dos trabalhadores que
são beneficiados pela sentença
proferida no processo coletivo
movido pelo MPT foi estendido
para o dia 28/2. Portanto, a
listagem fornecida pela CSN
permanecerá disponível na sede,
localizada na Av. Gustavo Lira,
9, Centro, Volta Redonda ou no
site: www.sindmetalsf.org.br.
O referido processo, movido pelo
Ministério Público, diz respeito

O projeto de reforma da
Previdência, encaminhado na
quarta-feira, à Câmara dos
Deputados é outro duro golpe à
classe trabalhadora brasileira. Ela
é excludente e covarde já que
atinge, em cheio, os mais pobres e
as mulheres.

Como se já não bastasse a reforma
trabalhista que levou 50% do
mercado de trabalho para a
informalidade, que não contribui
com a Previdência. E com essas
regras, que continuam duríssimas,
mais uns 20% não vão conseguir
e serão lançados à assistência
ganhando 400 ou 500 reais.

Reforma prejudica mais pobres

CSN | PROCESSO DE INSALUBRIDADE - 1999

à decisão judicial que foi
favorável aos metalúrgicos,
ativos e inativo da CSN, que
recebiam o adicional de
insalubridade e tiveram essa
verba cortada em abril/99. E a
decisão condenou a CSN a
restabelecer o pagamento da
insalubridade, bem como a pagar
os atrasados, desde o período
que deixou de pagar.
O sindicato esclarece que os
beneficiados deverão compa-
recer com a sua CTPS e após a
conferência deverão atualizar o

seu cadastro. E, ainda, aqueles
trabalhadores que não
localizarem seus nomes na
listagem, mas que comprovem
que tiveram o adicional de
insalubridade cortado no mês de
abril de 1999,  deverão ser
cadastrados no sistema para
que, posteriormente, tenham o
seu caso avaliado. E quem não
possui qualquer documento que
possa comprovar que teve o
adicional de insalubridade
cortado no mês de abril de 1999,
será feito um cadastro para
análise futura junto à empresa.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A proposta apresentada, além de
não acabar com os privilégios,
tende a excluir da Previdência
muita gente que não vai conseguir
chegar na idade mínima e nem
comprovar os vinte anos de
contribuição. E baixando o
benefício assistencial a 400
reais, eles constroem um muro.
Vamos sair de um país que tem
80% dos idosos com proteção
previdenciária e caminhar para um
futuro em que 30% da população
terá uma Previdência ganhando
entre 400 reais e 1000 reais.

A idade mínima para a aposen-
tadoria será de 62 anos para

mulheres e 65 anos para homens,
e estabelece três regras de
transição. Antes vinculadas ao
salário total, as alíquotas de
contribuição passam a aumentar
conforme a faixa salarial, podendo
chegar a 14%. A lógica é semelhante
à do Imposto de Renda.

As regras ficaram ainda mais duras
para os mais pobres. Para se
aposentar com 100% da média
salarial, será preciso contribuir por
40 anos. A idade mínima subiu
e afeta principalmente as mu-
lheres. Também foram cortadas a
pensão por morte e aposentadoria
por invalidez.



36044 - MILSON DE ANDRADE

36062 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

36072 - JOSÉ CARLOS IRIAS

36087 - EDSON PIRES DE C. FILHO

36088 - JOÃO BATISTA C. ABBADE
49590  - FABIO LUIZ DA SILVA SOARES
49733  -  VINICIUS RANGEL DOS REIS
49751  -  MAURICIO PONCIANO LOPES
49552  -  ITAMAR BRAGA DOS REIS

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense convoca os
nomes, abaixo relacionados,
a comparecer a sua sede, na
Rua Gustavo Lira, 9 - Centro -
VR, e retifica a relação dos
documentos a serem apre-
sentados: RG, CPF, PIS e
Carteira de Trabalho (foto e
verso da foto) e contra cheque,
no horário de 8h às 12h e de
13h30 às 17h.

Sindicato convoca
para atualização
de documentos

Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca
os trabalhadores abaixo relacionados para comparecer à
sede do sindicato para receber seus alvarás referentes ao
processo judicial da “meia hora de refeição”. A entrega
será na 2ª feira, dia 25/2, às 10h, na Rua Gustavo Lira,
9 - Centro - VR.

Nova listagem para
entrega de alvarás

 E convoca também os
trabalhadores abaixo,
que deverão trazer os

seguintes documentos:
RG, CPF, PIS Carteira

Trabalho (pag. com foto
e verso) e comprovar

matricula CSN.

36098 - CARLOS ALBERTO LIMA

36114 - JOSIAS EVARISTO DA SILVA

36116 - VLADIMIR VIEIRA APOLIVÁRIO

40996 - ALEXANDRE SOARES DA SILVA

41000 - VALTAIR DA F. MONTEIRO

49751 - MAURICIO PONCIANO LOPES

49752 - ITAMAR BRAGA DOS REIS

49590 - FÁBIO LUIZ DA SILVA SOARES.


